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RESUMO

Paciente felino, fêmea, aproximadamente 6 meses, com politraumatismo, passou por

procedimento cirúrgico de osteossíntese, no dia 19/01/21 para correção das fraturas

encontradas. No pós-operatório imediato teve o membro saudável imobilizado por

engano, o que gerou perda de mobilidade e contratura muscular, dos músculos

semimembranoso e gastrocnêmio direitos, por desuso e incapacidade de retorno à

posição funcional em decorrência ao peso da tala. A paciente foi então encaminhada

para a fisioterapia e recebeu o tratamento baseado no protocolo terapêutico que

contou com um conjunto de aparelhos como magnetoterapia, ultrassom terapêutico,

LASER, eletroterapia e HaiHua, somados à terapia manual, obtendo assim retorno

funcional, de amplitude de movimento e posicionamento correto do membro, em um

período de 14 semanas.

ABSTRACT

Feline female patient, approximately 6 months old, with multiple trauma, underwent

osteosynthesis surgical procedure on January 19, 21 for correction of the fractures

found. In the immediate postoperative period, the healthy limb was mistakenly

immobilized, which caused loss of mobility and muscle contracture, of the right

semimembranosus and gastrocnemius muscles, due to disuse and inability to return



to the functional position due to the weight of the splint. The patient was then referred

to physical therapy and received treatment based on the therapeutic protocol that

included a set of devices such as magnetotherapy, therapeutic ultrasound, LASER,

electrotherapy and HaiHua, added to manual therapy, thus obtaining functional,

range of motion and correct limb positioning within a period of 14 weeks.

INTRODUÇÃO

O trauma por definição remete a ferida ou lesão ocasionada através de uma ação

física, química ou mecânica (TELLO, 2008), que resulta em um dano físico podendo

acometer qualquer região do corpo. Quando os danos se estendem afetando de

forma multissistêmica, sendo de duas ou mais lesões, é denominado de politrauma

(MUIR, 2006; BUTCHER et al., 2013). Segundo estudos, em média 24% dos

atendimentos emergenciais de gatos ocorrem devido a algum trauma, (RABELO,

2008), sendo o politraumatismo a causa principal de óbito de felinos de até 5 anos

de idade (O’NEILL, et al., 2015).

De acordo com o estudo realizado por ROCHA et al., (2010) tanto a imobilização

prolongada quanto o desuso de um músculo pode modificar os parâmetros

morfofuncionais, como significante hipotrofia e encurtamento muscular e redução da

força relativa dos músculos. A fisioterapia tem como objetivo melhorar e acelerar

recuperação funcional e mobilidade do paciente, além de restaurar a qualidade de

vida (MILLIS et al., 2013).

Este artigo tem por objetivo relatar como a fisioterapia foi realizada, com

equipamentos e terapia manual, a fim de restaurar com o bem estar e mobilidade do

paciente, em um caso de felino politraumatizado que teve o membro pélvico direito

acometido por desuso prolongado e encurtamento muscular após o uso incorreto de

imobilização na região tíbio-társica, por 10 dias.

RELATO DE CASO



No dia 16 de janeiro de 2021 a paciente felina, sem raça definida, de

aproximadamente 6 meses, foi encontrada no interior do motor de um carro e levada

para atendimento veterinário. O Médico Veterinário responsável pelo atendimento

emergencial notou escaras leves e politraumatismo, confirmado em seguida através

de exame radiográfico, o qual indicou fratura completa em fêmur esquerdo, fratura

incompleta de tíbia esquerda e três fraturas completas em pelve.

Figura 1: Radiografia realizada no período pós operatório.

A paciente foi encaminhada para avaliação ortopédica e em seguida passou por

procedimento cirúrgico para correção das fraturas (Figura 1). No período

pós-operatório imediato foi colocada uma tala em região tíbio-társica do membro

pélvico direito (MPD), porém ao avaliar a imagem radiográfica do pós-operatório, foi

possível confirmar que não havia instabilidade óssea nesta região imobilizada. A

colocação da tala no MPD saudável fez com que o membro ficasse posicionado

estendido e em direção caudal (Figura 2), devido ao peso do material utilizado na

imobilização. Após 10 dias do uso da tala, ao ser retirada, o membro permanecia

estendido em sentido caudal.



Figura 2: Pós-operatório em domicílio, com a tala em região tarsal inadequadamente

colocada em membro saudável, direcionando-o caudalmente

Na data de 01 de fevereiro a paciente foi atendida pelas veterinárias da AnimaCare

e ao realizar a avaliação fisiátrica foi possível identificar déficit proprioceptivo em

MPD, apoio no dorso dos dígitos ao caminhar (Figura 3), presença de dor superficial,

bem como reflexo flexor reduzido, porém não era possível retornar à posição

fisiológica funcional, nem com movimentação ativa assistida do membro, tendo

comprometimento das articulações fêmoro-tíbio-patelar, társica e

metatarsofalangeana, sendo observada redução da amplitude de movimento (ADM)

em todas elas e encurtamento muscular dos músculos gastrocnêmio e

semimembranoso.



Figura 3: Déficit posicional, proprioceptivo e funcional do MPD após 10 dias de uso e

retirada da imobilização

Diante do caso, o tratamento fisiátrico foi instituído com o objetivo de auxiliar a

retomada funcional do membro, bem como ao retorno da ADM normal das

articulações. O tratamento foi realizado por um período de 14 semanas, totalizando

24 sessões. Inicialmente, o objetivo era promover analgesia e reparação tecidual,

sendo utilizados aparelhos como o laser, ou fotobiomodulação, na dose de 6J/cm²,

em região de pelve e diáfises de fêmur e tíbia; a magnetoterapia na frequência de

15Hz, intensidade 7 (116 Gauss), em período de 20 minutos, através do uso do

cilindro ao redor da paciente; a eletroterapia, com frequência de 30hz, largura de

pulso de 350us, período de 6 minutos, aplicada nos músculos flexores (bíceps

femoral e semimembranoso), glúteos e em tibial cranial de MPD; alongamento e

massagem também eram realizados a cada sessão, além de mobilização passiva do

joelho e tarso do MPD e de alguns exercícios passados para casa como estímulo de

reflexo flexor através da pressão manual dos dígitos, passar de escova áspera no

membro acometido e coxins, pedalamento, em torno de 50 repetições cada, duas

vezes ao dia. Além disso foram realizadas também sessões semanais de

acupuntura.

Foi possível observar melhora locomotora já a partir da segunda sessão, através da

melhora no posicionamento para defecar e urinar, porém ainda sem conseguir apoiar



de forma adequada o membro, com os coxins no chão, persistindo o apoio no dorso

dos dígitos. A partir da terceira semana foi visualizado na região da articulação

metatarsofalangeana uma alopecia decorrente da pressão de apoio , com posterior

formação de um higroma. A partir deste achado, foi implementada a laserterapia e

crioterapia na região.

Após controle analgésico e melhora na disposição e atividade da paciente, foi

iniciado o tratamento com ultrassom terapêutico na modalidade contínua, transdutor

de 3Mhz e intensidade de 0,8W/cm², por 6 minutos em cada um dos grupos

musculares: músculos semimembranoso, gastrocnêmio e tibial cranial; a fim de

reduzir a contratura, favorecer a neuroplasticidade e a recuperação da função

muscular. Na mesma época foi utilizada uma órtese proprioceptiva improvisada (com

V-trap e elásticos) (Figura 4) a fim de auxiliar a retomada do posicionamento natural

do membro, sendo esta órtese colocada na paciente pela tutora em torno de 10 a 20

minutos duas vezes ao dia. Nas sessões seguintes os tutores relataram que ela

havia conseguido encostar as pontas dos dígitos em solo, sendo esta informação

considerada uma boa evolução. Foi implementada também uma órtese presa em

região de tarso (Figura 5), juntamente com um elástico preso na região lateral da

peitoral da paciente, com a finalidade de auxiliar o membro afetado a se projetar em

direção cranial, em sua posição funcional.



Figura 4 e 5 respectivamente: Órteses improvisadas; (4) órtese proprioceptiva; (5)

órtese para direcionamento cranial do membro

Por volta da 15ª sessão, a paciente foi levada à uma clínica para drenar o líquido

formado na região do higroma, e logo após o procedimento, houve um retorno

funcional de apoio do membro acometido, que retornou à posição anatômica correta

(Figura 6), mesmo sem o auxílio de órteses.

Figura 6: Apoio funcional do MPD, sem auxílio de órteses.

Após melhora posicional do MPD, foram implementados exercícios durante a sessão

e a magnetoterapia foi interrompida. A cinesioterapia foi iniciada com o objetivo de

obter um melhor fortalecimento muscular e retomada da ADM da articulação társica,

que até aquele momento angulava no máximo 90º em flexão. Exercícios de

isometria como equilíbrio em cima da bola e circuito com obstáculos em diferentes

alturas foram realizados, mantendo alongamento antes e após a série de

cinesioterapia, até o término das sessões.



DISCUSSÃO

Segundo Ferreira (2010), dentro dos principais acometimentos em que se tem por

objetivo introduzir a fisioterapia, estão o alívio da dor, redução da inflamação,

estimular cicatrização, reduzir a atrofia muscular fortalecendo a musculatura,

melhorar irrigação sanguínea, redução de peso, bem como redução de contraturas e

tensão muscular e recuperação por desuso, este último sendo o motivo principal da

reabilitação realizada na paciente do caso.

A fotobiomodulação, também conhecida por laserterapia ou laser terapêutico, sendo

"LASER" um acrônimo para "light amplification by stimulated emission of radiation”

(amplificação da luz por emissão estimulada de radiação), utiliza radiação

eletromagnética para emissão de uma luz que através dos fotorreceptores

localizados na membrana celular e nas mitocôndrias, exerce um estímulo de

reparação celular, promovendo analgesia, ação cicatrizante e anti-inflamatória

(McGOWAN e GOFF, 2016; DINIZ, 2019), dessa forma, sendo colocado em

protocolo terapêutico desde o princípio ao término do tratamento.

Utilizada nas sessões iniciais, com o objetivo principal de analgesia, a

magnetoterapia, segundo Agne (2016), se resume a aplicação terapêutica de

campos magnéticos, produzidas por corrente elétrica, atuando sobre a bomba de

sódio-potássio e os íons de cálcio (Ca²), tendo como resposta a normalização do

potencial de membrana, assim tendo redução do edema celular e subsequente

redução da inflamação e dor (SAKATA, 2018; HUMMEL e VICENTE, 2019).

O ultrassom terapêutico se define por ondas acústicas, não perceptíveis ao ouvido

humano, produzidas por vibrações de um cristal localizado no interior de um

transdutor, sendo necessária a utilização de gel ou líquido para seu funcionamento

correto, já que as ondas são incapazes de atravessar o ar (MIKAIL e PEDRO, 2009;

HUMMEL e VICENTE 2019) Esta modalidade terapêutica foi utilizada através do



transdutor com frequência de 3 Mhz, por se tratar de um filhote pequeno de felino, e

ser este o protocolo padrão para alcance de tecidos mais superficiais de até 2 cm

(HUMMEL e VICENTE, 2019).

De acordo com Tortora e Derrickson (2014) o estímulo elétrico, provocado pela

eletroterapia, quando aplicado pela pele tem propagação através dos nervos

motores periféricos até chegar à placa motora, sendo conduzido pelos túbulos T

que, ao chegar ao retículo sarcoplasmático, libera íons de cálcio que são utilizados

para intermediar a ligação da actina com a miosina, tendo por efeito final a contração

muscular. Esse estímulo foi de extrema importância ao protocolo, devido a

impossibilidade de movimentação funcional do membro, e de consequência, da

falha na ativação muscular fisiológica adequada, sendo então estimulada através

da eletroterapia.

Os exercícios terapêuticos realizados através da cinesioterapia, tem por objetivo

prevenção e melhora das função, restauração e/ou manutenção muscular, bem

como a mobilidade e flexibilidade do paciente (RAMALHO et al., 2015; HUMMEL e

VICENTE, 2018). Os exercícios podem ser passivos, como os alongamentos

realizados desde o primórdio do tratamento, ou ativos, implementados no decorrer

da evolução da paciente, bem como os exercícios ensinados para que os tutores

realizassem diariamente com o animal, acelerando ainda mais o recondicionamento

físico (SILVA et al., 2008).

CONCLUSÃO

Com o membro em desuso em decorrência de uma tala inadequadamente colocada,

a paciente, que teve disfunção, hipotrofia, contratura e perda do movimento

muscular e articular, teve sua reabilitação concluída com sucesso, demonstrando

que a fisiatria auxilia muito em casos de politraumatismo e suas consequências,

principalmente no que diz respeito ao desuso e contratura muscular, tendo assim,

promovido melhora na função deambulatória, na amplitude de movimento, na



mobilidade, analgesia, flexibilidade, no bem estar e qualidade de vida à paciente

após este protocolo terapêutico instituído.
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